
Μννοἰθν πλ 

μµμνοείία, 

«θα, θύοι, 

Ἡ 6τροβός 
είναι ο χιαλός... 

Ἡ 6τραβά 
αρμενίζουµε... 

εεε.. 6όρ' κιόλας 

αλλά μάλλον 

ξεεύ είςσαιτο 
6Τραβάδι (Ψίχουλα ψίχονλα 

Πούντα ψίχουλα... 







Πετραδάκι πετραδάκι 
γιάατα ἕνα τόχτιδα., 

Της «γάπης Το τδαρδάκι 
Κι όµως δεν 6αηόχτηςα... 

Αααρε Λούκα Πάλι 
Ἐανθόπονλο Τραχουδάς2 

Αφού 6έ Χαλάει.. 
Παρατουτίζεςαι.. ' 

Είμαι Ενιο αφ ου... 

Θε αυ νγύκτωσε.. 
Τά χυαλιόλιου 

τιτοα φορας2 
Δεν γκάβωςεςο 

Γόματα ώ βρες ὧρες 
εύμαι αθερανε ντα 
ωραισπαθής. " 
άλλες ὠρές ὁχι. - 

Εθὺ µε τα -- 
ἀΚουςτΤικά 

μακούς2 Όχι. Αιαβάζω . 
τα χείλη 6ου. 

Και την δλώςέα 
6ου. 

Το τέαι2 Γιατί 
εκοψα τον και φς. 



Μάλλον πάέχει 
Οπό απώλεια 

κοθρέητι... 

Είρες και 

Την απάντνθνι 

Κάῑ διλοιδή ρε Σα... ᾿ 
είδαι επαγγελματίας {.-ξεε ναι. δεν λεω 

: αµΠα/ΤΗΤιΚΝ Σργασία... 
αλλά είγουρα των 
Προτιμώ από το να 

είμαι όλη μέρα μηρσστά 
από ἕνα ακοδηρουά. 

Το ὅτι είσαι 
ςτειρωμένος 
ζιγκολό πως 
6ου φαίνεται” 

Αυτός εΚεί µας 
κοροϊδεύει... 

{ Γιατί ηάντα αυΤοί 
ωον κοροΐδεύουν 

τους ἀἆλλονς 
είνοΙι Και οἱ ηιο 

μοιλάκες.. 



[ 
Χαχαχα Τα 6κυλ ιά των 
πλούσιων υπερο. ητων 

έχουν Και αὐτά Το 

ἔδιο υπεροητικό 
6κατούφος... 

Αι γαμήσου ρε.΄ 
1ΜΕ υΛοδέχεθαι 

«ὰ. µε Κλάσιµο(! Ρέ µαν.. εηιτέλους 
ανακονυφίδτηκα.. 



Ρε Σα. αυτός ο περίεργος 
τύπος Εκξί 6αν να µας 

Παρακολονθεί 2 
Ποιος ΡΕ, εκείνος ο ψηλός, αξύριστος 

µυστήριος τύπος, µε τα δαςύτριχα φρύδια, 
Τά ἔντονα µελιά μάτια, Τους αραιούς 

Κροτάφονς Και Την μικρυί χαίτη 2 

Ναι αυτος... 
µη Καριρώνεσδαι! 

Που Το κατάλαβες 
Αποτην φούστα 

λαμπάντα. Και είναι 
Κάλός.. Κοίταπως 

Την κοννάει... 

Πω πω... 
Με τρωει 

9 Κώλος µου. 

Ξύλο θαψας. 
Μύώκητες ξίναι. 

Ρώτα έναν Ειδικο. 
Ἐν οστον.. µηα 

.. θά επιδεινωθεί 



Ρε Σα Πως µπορείς 
και είδαι Τόςδο Ζεν 2 Βαθικά απλά θέλω να χειρίζοµαι 

την 6Κέψν Καιτο Χρόνο µου 
ἔτοι ὦθτε νατην περνάω 

ό6δο Το δυνατόν πιο ὡραιία... Ααα πολὺ 
Ψαγμένο.. Κουλ... 

Ααα και εήµαι γάτοι... 



Σημερα χάιδεψα 
Πολύ για το «ραἳ µου... 

βαρε 
Κακομοίρι... 

α.” ΝΤάξει 
Χάιδευα 

δεν βαρούθα 
και γκάθµά.. 

Γάματα, Τον 

ξαυΤό µου 
σκεφτόμουν 

όταν το έλεγα... 

Οκ νιώθω κάπως 
Καλύτέρα, ἄν Και 
λίγο γυμναςθΤικν 

Που καιπου 
καλό είναι... 

Τιθα έκανες αν 

Μνόουν ηλούςια 

 Ἰωοα 

3 Ν (Είδος΄ακατοκαΤδάριδους βαςίλικους) / 
κ . κ / κ 



ΑΧ ικαλεεέ! 
Τι γλυκό πουλάκι... 

Καλάο λνκας 

Μέδα 6ου ἔχει 
Ψοφηςει... Γουςτάρω κουλτούρα 

μάνμµου!. Ονάουνννι/ 
...Και έννοια 6ου | 
ετοκίνδυνο | 
Παρα ζυπναῖει! 

Εγώ «επουλτονρα... 
γκαγκαγκαγκαν.. 

Τιηράμα, Κάθε µέρα 
Πηέρα-δώθε µαυτά 

Τα ἁαμάζια..! Τιναπεις γούςτα 
είγαι αυτά / 

Ενοχλητικά... 

Το χειμώνα είναι 
ωραία 6τις ζεστές 

γραθξ6οµεένες 
μβχανες. 

δν 

Αλ λ 



Κοντη ειναι. 
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 Νλ βλέμμα.. Και µια 

γοητευτική 
μελαγχολία... 
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Είμαι ς«έ κοικό µουνΤ. 

Σκέψου κάτι 
χαρούμενο. 

{ Π.χ. ένα νταµηλ 
κράντδι Χάπι ντούπερ 

Χέλθι µιζ µιλ... 
Μιαμ..ἄαπσ 

Δευτέρα δίαιτα... 

Λίγα ψίχουλα 
αγάαης 6ου γυρεύω... Ψίχουλα, ψίχουλα 

Πουν Τα ψίχουλα... 

Τραγουδάω... 
Αγάπη.2 Μπέλλου.2 

Γιου νόον.) 
Ψίχουλα, ψίχουλα 
Πουν τα ψίχονλα... 

Εγω Χθες το βράδυ 
είδα ένα ζωτικό µηχανόοβιο 

γατον κυννιγούν Κάτι 
Εκυλιά. δα δεν ντρέῃεσαι.΄ Φα 

Ψ(χουλ αἱ, ψίχουλα 
Πουν Τά ψίχονλα.. 



Γαβ, Γαβ, Γαβ, Γαβ, Γαβ, Γαβ, Γαβ, Γαβ, Γαβ!!// 

Απαπαπα µας 
Πόθο πρήξας Πήρε τα αωτιά... 
θεούλνι µου2 

ω.Καιτώρα 
Φάπες από Το 

αφεντικό... Είγαι αυτός 

Που διαρκώς 

κρανχαβγάζει |;- 
οτί ειναινι {/ 

πιο έκλεκτη Γη 
ρατοα... // 

«μήπως και ότι 

οίδιος µας 
δίδαζε το 

Πολιτιςµοσ... 

Πως µπορείς να 
βαριέδαι όταν 
υπάρχουν 

Εκατομμύρια Ναι, είμαι γάτα 
βιβλία...» Και βαριέμαι... Ὅτιλεςρε/ νὰ ὴ 

Τρελαίνοµαι 



Άσπρο νι Μαύρο2 

Τυρκουάζ µε 6ωµον 
βούλες και µωβ-ροζ 

µμωτονλες... 



Δεν μπορώ καθόλου Τους 
ψεύτες-διπρόδωπους... 

Γιαωτο και εήιαστε 
πραγματικοί «ρίλοι... 

/ 



Αυτη είναι η ζωη, 
εθύ είδα! 9 θκύλος. 
Επιτέλους συνήθιςστο 

Και ἄπόλαυςτο..2 

Τι ειναι η ζωή 
Τι ξίναι ο 6κύλος2 



Σε ζορκιζω!! 
Ώγες ἄν θνωπέ 
από µέςατου!/ Χαχαχα ηρόσεξε..ν 

αν βΥει ο άνθρωπος 
οηό µέσα µου θα 6έ 

ΣΤον ἀγκώνα. 



Θέλεις νοι ποιντρευτούµε2 

Σκύλα µε γάτορ 
Σνιρφφ..6ετι | 

ἱκό6µο θα φέρω ἵ 
τα ποντίκια µου... 

Ποιο τραγούδι να 
βάλω πρώτο 6Το /. 

Τεηοιανα 

πάω θΜἡμερα 
ΑΧ Τι ωραία 

αν οιξιάτικη μέρα! Ἱτην Μηέτα, 6ἵην 

Ρόζα ή θἵην Κανέλα. 

ΚροκΚέτα κραντςι͵ 
μιξ ν φιλέτο µπον φιλέ 

Το λουλούδια, 
το δέντρα, 

οἱ πΕεΤσλοώδες... 

οποτρίχὠωση 
Το κώλο µου2 



Είμαστε η τελευταία 
τρώπάτου ζουρνάρ 

Η πλέµαα, ο απόπατοςρ Μαα.. μὲ αυτάπου 
βλέπω γύρω µου... 

άλλωστε ἑµείς ἔχουμε 
ο ένας Τον άλλο... 

ΑΣ, ΤΙ γλυκός.. " 

ΆΑαρε Λούκα Τι ηλούςθιο 
6υνἀιδθηµατικά 
πλάςμα είσαι εεύ: 

Γιο εκύλα 
και αδεσποτῃι... 

«Και πόθο Χαάμλλη 
αυτοεκτίµλςεΒ έχεις... 



Τελικά ειναι 
ο άνθρωπος νι 

εδώ ο καλύτερος 

µου «φιλος2 

Εμάς λένε βρώμικους 
αλλά αωτοί κατεβάζουν 

όλο οκουπίδια... 

Εεε ναι, για νοι είναι 
καθαροί..τι δεν 
καταλαβαίνεις» 



Μονοερωτικότητα2 Χμμ..αακ... 
όλες οι γάτες 
Σίναι ωραίες 

ΟΙ, παρατηρώ πως ώρες-ώρες 
Χωρίς κάποιο λόγο έχω τις 
μαύρες µου Και ότι όταν 

δεν τις έχω περνάω ιν λ Ν 
6αφώς πιο (ωραία... Ἱ ὰ 

ΟΚ, ώρες-ώρες 
µε 6υγκινεσίς 

περ!ιςς69Τερὸ... 



...οιν Κάι µόνο ηνν νι η υπαρ δν | 

«- αποτελεί αν 
ε αύμα ςε αωτό Το 
πέραάντο 6ώμπιαν]!.. 

ώγεαφ, μας τώρα! 
πορώ να ζιδω 

κ. λήο 61ο γαμημένο 

µικρόκοθµό µου..2 

ϐ) 
(σ 

το... (ον | | { Νταρή ντάρι, 
λ Υτάρι ντάρι... 

(Γτο γιαλό 
πετούν οἱ 

Γιούηι γιάγια 
γιού! γιούῃι γιά.. 



Εεε είσαι και 

Πάροί πολύ 
Χ.. ἀσχετη!! 

Εχώ άσχετη! 
Εαού είσαι 
άςχετος/!( 

Ξεκολάπε, 
αφού όλα είναι 

σχετικά... 

Γαμμμένοι χέιτερς 
ανιγείτε 619 χέιτ σας... 

Γιά τι χετες καν 
, Πράσιναλογα 

λέτε σεις) 

οΓω ω ης : 
ι ΥΕΗΗ ΠΗΓΗ ΤΗ α Ἡ 
ΕΕΕΕΕΓΗ ΓΗ: .ΤΤ 
τι .β..Ἓ. Ἡ- 1. λε... 



ρω εροῦ 2ος, ο. ατ.. ο ερρᾶ ὅμν ο) τν σποε ως 

. ό 

ἵ--- 

ἁα 
λος. 

ο πφή λφα παρ 
ρ 

Εχεις Κάνα κέρμα 

Να κοροϊδέψω 
κάνα άνθρωπα., 

Δώστο δεµένα.. 
γα Το φτνδω να γυαλίσει 

να καθρεπτίζοµαι... 

Σαφώς 
γουάι νοτ...2 

Υσχ Σχ” 

Νιασαα 

ἄοσοωω | 

| η] 

Για νοὶτο 

πιστέψω 



γύρω µου... 

ξεε είσαι και 
πολύ μεγάλος 

] ο 

Ώρες-ώρες οισθάνομµαι 
ὅτι Π Υη περιδτρέρεται 

/ Μούλειψες... 

Στο πλούςιο κάδο... 

Χαλάρωςε. 
Περιδτρέφεςσαι 

πι γύρω µου και συ... 

(Εεε οχιθα 
Κκατδω να 

σκάσω... 

Κάι πλάκα έχει.. 

ὈὉ 
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